
На основу члана 13. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске, („Сл. 

гласник Републике Српске“, број: 112/06) и члана 28. Статута Општине Козарска, 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 7/05, 5/06 и 6/07), Скупштина 

општине Козарска Дубица на 30. сједници одржаној дана 26.12.2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о одређивању градског грађевинског земљишта 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком одређује се градско грађевинско земљиште на подручју Општине 

Козарска Дубица. 

 

Члан 2. 

 

Градско грађевинско земљиште из члана 1. ове Олдуке обухвата земљиште које се 

налази у у слиједеће описаним границама: 

 

- граница почиње код тзв. „Црначког моста“ (на магистралном путу Коз. Дубица – 

Градишка), даље иде парцелом к.ч. бр. 1154 к.о. Јошик, па се враћа на канал ријеке 

Моштанице; наставља тим каналом до пута Коз. Дубица – Моштаница, прелази тај пут и 

даље наставља каналом до моста (код Стојчића), пратећи грницу са к.о. Личани; даље 

наставља каналом према ул. Првомајска до к.ч. бр. 1109 к.о. Коз. Дубица – ванград, затим 

скреће у правцу југозапада и излази на ул. Милоша Обилића (код Слијепчевића); граница 

даље прелази улицу и иде локалним путем преко Хаџибаира и излази на ул. Душана 

Силног, и даље наставља поменутом улицом према Бјелајцима у дужини цца 100 метара 

до раскршћа са локалним путем означеним као к.ч. бр. 75; наставља тим путем (к.ч. бр. 75) 

у правцу запада до међе к.ч. бр. 77 и к.ч. бр. 78/4; даље скреће у правцу сјевера међом к.ч. 

бр. 77 и к.ч. бр. 78/4 до тромеђе парцела означених као к.ч. бр. 77, к.ч. бр. 78/2 и к.ч. бр. 

17, даље скреће у правцу сјеверозапада међом к.ч. бр. 78/2 и долази до тромеђе парцела 

к.ч. бр. 8, к.ч. бр. 6/1 и к.ч. бр. 78/1; наставља у правцу запада до потока Бињачка идући 

сјеверним међама парцела означених као к.ч. бр. 86 и к.ч. бр. 87, прелази поток Бињачка и 

локалним путем излази на десну страну магистралног пута Коз. Дубица – Приједор; даље 

граница наставља магистралним путем Коз. Дубица – Приједор до локалног пута за 

Парнице означеног као к.ч. бр. 79, наставља тим путем (к.ч. бр. 79) до раскршћа са путем 

означеним као к.ч. бр. 1200 к.о. Коз. Дубица; даље наставља у правцу југозапада тим 

путем до тромеђе катастарских општина к.о. Коз. Дубица – ванград, к.о. Новоселци и к.о. 

Парнице (раскршће са путем означеним као к.ч. бр. 820), и иде даље у правцу 

сјеверозапада и излази на раскршће путева означених као к.ч. бр. 819 к.о. Новоселци и 

к.ч.бр. 1197 к.о. Коз. Дубица – ванград; наставља путем означеним као к.ч. бр. 1197 до 

раскршћа са путем к.ч. бр. 19, иде даље тим путем до раскршћа са путем означеним као 

к.ч. бр. 452, даље иде тим путем и долази до раскршћа са путем означеним као к.ч. бр. 

1196; наставља тим путем до раскршћа са путем означеним као к.ч. бр. 553, иде даље тим 

путем до раскршћа са путем означеним као к.ч. бр. 509, наставља тим путем (к.ч. бр. 509) 

и излази на магистрални пут Коз. Дубица – Костајница; граница прелази магистрални пут 

и долази до ријеке Уне и иде обалом ријеке Уне све до почетне тачке до тзв. „Црначки 

мост“. 

 



 

Члан 3.  

 

Саставни дио ове Одлуке је копија катастарског плана на којој су назначене границе 

обухвата у складу са чланом 2. ове Одлуке, као и све парцеле обухваћене овом одлуком. 

 

Члан 4. 

 

Овом Одлуком се не мијења облик својине на земљишту које се одређује као градско 

грађевинско земљиште. 

 

Члан 5. 

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном галснику Општине 

Козарска Дубица“. 

 

 

 

Број: 02-013-177/07                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 26.12.2007. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                             Ранко Губић, дипл. правник 

 

 


